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Bewoners gaan en bewoners  

   komen... Welkom of Adieu!  

 

 

 

 
 

Onlangs was ik te gast bij een van onze 
vaste donateurs. We dronken een gezellig 
kopje thee en spraken uitvoerig over het 
werk van Ruimzicht. Na het laatste slokje 
zei ze: 'zullen we bidden? en ze bad voor 
al het werk van Ruimzicht. Deze uiting van 
betrokkenheid ontroerde mij diep. Daar-
voor zeg ik dus dank, zoals ik ook dank zeg 

voor de grote en kleine giften die wij in reactie op de donateursbrief 
mochten ontvangen. U heeft ons, en daarmee het werk van Ruim-
zicht, een hart onder de riem gestoken! 
 
Ds Florida de Kok    

 
De geschiedenis van Pakhuis London 
Sinds iets meer dan een jaar woon ik in het mooiste huis aan de mooiste 
straat van Groningen: Pakhuis London aan het Hoge der A. Als geschie-
denisstudent geniet ik graag van een kop koffie op mijn balkonnetje, 
uitkijkend over de stad en fantaserend over wat zich door de eeuwen 
heen in ons pand heeft afgespeeld. Ik neem u mee op een kleine reis in 
de tijd 

Groningen was, zoals de naam 
van de hogeschool die er ge-
vestigd is al doet vermoeden, 
een Hanzestad. Het Hanzever-
bond was een vereniging van 
handelaren en handelsorgani-
saties in Noord-Europa. Het 
verbond begon in Duitsland, 
waar Lübeck en Hamburg een 
verbond sloten. Andere Duit-

se steden zagen hoe de handel in deze steden floreerde als gevolg van 
dit verbond, en sloten zich erbij aan. Oorspronkelijk werden er maar een 
paar verschillende producten verhandeld, maar door het succes van het 
handelsverbond nam de variatie toe. Groningen probeerde al in de veer-
tiende eeuw lid te worden, maar werd pas in 1422 officieel geaccep-
teerd. Het Hanzegebied strekte zich uit van Groot-Brittannië tot het 
westelijke deel van Rusland. Een groot aantal zeer verschillende pro-
ducten werd daardoor verhandeld, zoals zout, vis, hout, wijn, bier, die-
renhuiden en graan. 

Intussen op facebook... 

Woorden die spreken 

Om vrede 

 

Wij bidden om vrede 
hier in huis 
en in deze wereld 
Dat vrede als 
dagelijks brood 
gedeeld mag worden. 
Voed ons met liefde 
zodat we niet verhongeren 
door eenzaamheid 

https://stichting-ruimzicht.email-provider.nl/link/qtnggfbzg5/omduahc2r0/rkmovwqjjo/dlcbse4zrw/m7x76mwtvn
https://stichting-ruimzicht.email-provider.nl/link/qtnggfbzg5/omduahc2r0/rkmovwqjjo/dlcbse4zrw/m7x76mwtvn


 

 

De grote hoeveelheden handelsproducten moesten ergens worden 
opgeslagen. Daarvoor werden, onder andere in Groningen, pakhuizen 
aan het water gebouwd. Pakhuis London is daar een van: ons pand 
werd eeuwenlang gebruikt als opslagplaats voor graan. Om het graan 
op de bovenste verdiepingen te krijgen, werd een katrolsysteem ont-
worpen, dat vandaag de dag nog steeds op onze gevel prijkt: een trijs-
huisje. ‘Trijsen’ is afkomstig van het oud-Nederlandse woord ‘trisen’, 
dat ‘hijsen’ betekent. 

De Hanzehandel begon in de zestiende eeuw langzamerhand in te storten. Dit kwam vooral door de ont-
dekking van nieuwe werelddelen en het verschuiven van het economische centrum 

naar aanvankelijk Antwerpen en later Amsterdam. Het pak-
huis bleef echter een opslagplaats voor handelsproducten, 
want de handel verdween uiteraard niet. 

Aan het begin van de achttiende eeuw kwam het pand in be-
zit van de familie Marinus, een machtige Groningse regen-
tenfamilie met een herkenbaar familiewapen waarop een 
meerman is afgebeeld. Dit beeld herkennen enkelen onder u 

wellicht: twee van deze meermannen zijn aan weerszijden van de voordeur van ons 
pand gemetseld. 

Over de achttiende en de negentiende eeuw is er betrekkelijk weinig informatie over ons pakhuis te vin-
den. Op de www.beeldbank.nl vond ik echter wel een paar bijzondere foto’s uit het begin van de twintig-
ste eeuw. In Pakhuis London was op dat moment zakkenhandelaar Waterborg gevestigd. Het pand had 
een andere kleur en was behangen met grote naamborden. Dit bedrijf had het pand voor het grootste 
gedeelte van de twintigste eeuw in. 

                          
In de jaren tachtig kwam het in het bezit van Stichting Ruimzicht, waarna het gerestaureerd werd en het 
veranderde in een studentenhuis. Sinds 1982, dit jaar 35 jaar geleden, hebben generaties studenten met 
veel plezier in het pand gewoond. 
Op ons 7e lustrum afgelopen zaterdag kwamen velen van hen elkaar weer tegen, en dat leidde tot bijzon-
dere gesprekken en het ophalen van waardevolle herinneringen. Ik ben dankbaar dat ik dit huis mijn thuis 
mag noemen, en hoop van harte dat vele generaties studenten mij nog zullen volgen.    

                                                          

 



Coaching 
De coaching heeft me middelen in handen gegeven waardoor ik prettiger werk. De werkdruk is nog steeds hoog 
maar ik kan daar nu beter en met minder stress mee omgaan’. Hier spreekt een predikant die het coachtraject 
heeft gevolgd. Met het coachtraject helpt Stichting Ruimzicht predikanten bij de uitoefening van hun ambt en is 
speciaal voor hen ontwikkeld. Hoe blijf ik staande? Waar ligt mijn kracht? Wat kan anders? Het accent ligt op 
het inspirerend leiding geven aan de gemeente. Er is aandacht voor persoonlijke drijfveren en bronnen, waar-
door het professioneel handelen wordt vergroot en het persoonlijk leiderschap versterkt. Doel van deze vorm 
van coaching is dat predikanten bevlogen en geïnspireerd blijven zodat zij met vreugde en voldoening kunnen 

werken. 

Zeven individuele gesprekken 
De coaching bestaat uit 7 gesprekken met elk een eigen focus en huiswerkopdrachten. Voorafgaand aan het 
coachtraject vult u een vragenlijst in. Aan de hand van dit intakeformulier worden in het eerste gesprek de 
coachvraag en de persoonlijke coachdoelen geformuleerd. Het versterken van autonomie, benutten van ener-
giebronnen, vergroten van steun en het ontwikkelen van competenties komt afzonderlijk aan bod in de zes 
daaropvolgende gesprekken. 

Voor wie 
Het coachingstraject is ontwikkeld met het oog op gemeentepredikanten binnen de Protestantse Kerk in Neder-
land. Dat heeft te maken met de doelstelling van Ruimzicht. Bent u predikant in een ander kerkgenootschap en 
heeft u interesse, neemt u dan contact op met Ruimzicht. Het traject is erkend door de Protestantse Kerk in Ne-
derland en voor 1,5 pt. geaccrediteerd voor de Permanente Educatie. 

Coaches 
De coaching wordt gegeven door ervaren coaches, die specifiek voor dit project zijn geselecteerd en getraind. 
Alle coaches zijn senior, academisch gevormd en onafhankelijk. Zij zijn, ook vanuit een persoonlijke betrokken-
heid, bekend met de kerkelijke setting waarin predikanten functioneren. Op basis van geografische spreiding, 
beschikbaarheid, uw persoonlijke situatie en coachvraag wordt voor u een coach gezocht, die het beste bij u 
past. Het invullen van het intakeformulier en een uitgebreid kennismakingsgesprek met de coach vormen de 
start van het coachtraject. Aan het einde van dat gesprek wordt door coach en predikant de balans opgemaakt 
of er voldoende basis is om de samenwerking aan te gaan. In de praktijk is dat vertrouwen er tot nu telkens ge-
weest. De coaching vindt in principe plaats op het adres van de coach. Tijden en frequentie worden in onderling 
overleg vastgesteld. 
Alle informatie over coaching is te vinden op www.Ruimzicht.nl 
 

De bewoners van Tout Passe steunen een kindje via een hulporganisatie. Zo 
zorgen ze er voor dat dit meisje bijvoorbeeld naar school kan gaan. Lees de 
eerste brief aan ‘hun’ Esthefanny Dear Esthefanny, 

We were very happy when we got a letter from Compassion with your picture. 
You look so beautiful! We hope to get to know you better in the years to come, 
and we will try to write letters to you as much as we can, but because we live 
so far away it might take a while before our letters reach you… 
We think that handwritten letters are more special to receive and to write, but 
because of the distance, we thought it might be more convenient to write on-
line letters. We hope you don’t mind! 
Now we would like to introduce ourselves! We are not a family, but we are 12 

students who live together in one house. We eat together, we study together, sometimes we play games toge-
ther and in this way, we can share our lives with each other. We live in Utrecht, a small town in the centre of 
Holland. So far away from you!! 
We would very much like to know more about you. Do you have some nice friends at your school? What is your 
favorite subject at school? And what games do you like to play? 
We hope you and your family are doing well and that you have a good time in school. We look forward to recei-
ving a letter from you!Lots of love, 

Arian, Tijmen, Lian, Lisanne, Johanneke, Marc, Mariska, Martijn, Anna, Quno, Jesse and Clarissa 
 



Personalia: 

Geboorte: 

26-02-2017 Siem, zoon van Anita van der Heide en Maarten van Klaveren 

06-03-2017 Lea, dochter van Ard en Erika Borsje 

27-05-2017 Ellenoor, dochter van David Tom en Anne van Wendel de Joode 

  

Huwelijk: 

20-05-2017: Judith Overvliet en Edwin Elgersma 

  

Overleden: 

13-06-2017 Mevrouw M. Dekker – Woltjer (mede directeur Nieuw Ruimzicht) 

  

Bevestiging en intrede: 

Hilde Boekeloo als predikant met bijzondere opdracht vanwege haar werkzaamheden als geestelijk 

verzorger in het Martini Ziekenhuis te Groningen 

  

Gekomen in: 

Moeshoes: Timon Beeftink, Lieneke Marijt 

De Hooge Stoep: Julia Tebbe, Aniek van Mulligen, Nadine Hazeleger, Britt Dekker 

Pakhuis London: Walter de Jong, Anne de Kok 

Akapella: Anna de Roest, Dani Goosen, Jolien Braam 

Tout Passe: Julia Brink, Leanne Spierings 

Casa Mundo: Elisa Waaijers, Christiaan Schoonenberg 

  

Vertrokken uit: 

Moeshoes: Diederik Filius, Tosca Boot 

De Hooge Stoep: Derk van Winden, Sanne van Balen, Hanna Lubbers, Mirjam van de Vendel 

Pakhuis London: Ingeborg Baay, Willemijn Piksen 

Akapella: Rens van Hoogdalem, Meike Feddema, Sigrid Braam, Emmelie Munneke 

Tout Passe: Johanneke Klaassens, Lian van Essen 

Casa Mundo: Akiho Hara, Anita Faber 

 

 

Stichting Ruimzicht 

Cornelis Houtmanstraat 2 

3572 LV  Utrecht 

tel. 030—254 02 48 

Email: info@ruimzicht.nl 

www.ruimzicht.nl 

IBAN: NL89 INGB 0696 3614 18 


